
 

Vpis v OŠ BRUSNICE – VRTEC BRUSNICE za šol. leto 

2021/22 bo potekal 

od 1. 3. do 5. 3. 2021: 

 v ponedeljek, 1. 3. 2021 in torek, 2. 3. 2021,  med 12.00 in 16.30 

ter 

v sredo, 3. 3. 2021, četrtek, 4. 3. 2021 in petek, 5. 3. 2021, med 8.00 in 12.00. 

Vpis bo potekal v OŠ BRUSNICE.       

Ob prihodu na vpis, prosimo pokličite na tel. številko 031 384 208. 

V prostore šole ne vstopajte sami. Zaradi razglašene epidemije je zaželena 

oddaja vloge po e-pošti (info@os-brusnice.si), klasični pošti ali v nabiralnik 

pred šolo. 

V času vpisa boste lahko urejali naslednje zadeve: 

 vpisali otroka v vrtec za sprejem v šolskem letu 2021/22 (ne velja za otroke, ki so že vključeni 
v naše vrtce), 

 vložili vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo 

za premestitev med vsemi javnimi in zasebnimi vrtci v MO Novo mesto (velja za že vključene 

otroke). 

Starši lahko podate vlogo za vpis otroka le v en javni vrtec v Mestni občini Novo mesto. Za prenos vloge 

v drug javni ali zasebni vrtec je potrebno predhodno preklicati že vloženo vlogo.  

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku za prijavo na javni vpis novincev za šolsko leto 

2021/2022, ki traja od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. V kolikor bodo vloge za vpis otroka vložene, oz. oddane 

na pošto po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane šele, ko bo vrtec vključil vse otroke s 
čakalnega seznama. Vloge, vložene v roku in po preteku roka za prijavo na javni vpis novincev imajo 

veljavo za sprejem v razpisnem obdobju. Za sprejem v šolskem letu 2022/23 bo potrebno vlogo ponovno 

oddati. 

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem 
otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložne do 12. 3. 2021 ali oddane na ta dan priporočeno 

na pošto. O rešitvi vlog boste obveščeni v mesecu aprilu 2021.  

Obrazce za vpis in premestitev otroka lahko dobite na spletni strani vrtca http://os-brusnice-

vrtec.splet.arnes.si/obrazci-za-starse-2/ in na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto. Vpis v 

ostale vrtce MO NM bo potekal od 1. 3. 2021 do 12. 3. 2021. Več informacij najdete na njihovih 

spletnih straneh. 

PRIJAZNO VABLJENI! 

         Ravnateljica: 

         Jasmina Hidek 
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